
 

Composteerinrichting 

(voor ecotoilet) 

 

 

Dimensionering 

De gezinsgrootte en de 

gebruiksintensiteit bepalen het 

volume dat nodig is voor de 

compostvakken.  

Voor 2 personen die ongeveer 

50% van de tijd gebruik maken 

van een ecotoilet (rekening 

houdend met de tijd die je niet 

thuis doorbrengt) volstaan 

compostvakken met een volume 

van 700 à 800L.  

Voor 4 personen die ongeveer 

50% van de tijd gebruik maken 

van een ecotoilet (rekening 

houdend met de tijd die je niet thuis            ‘Humanure hacienda’ van J.Jenkins 

doorbrengt) zijn compostvakken  

met een volume van 1.500L à 1.750L nodig.  

 

Materiaalkeuze en inrichting 

Compostvakken 

Kant-en-klare compostbakken zijn te verkrijgen bij gemeentediensten of in de handel, meestal enkel in 

kleinere volumes. Bij grotere benodigde volumes (meer dan 1.000L) stelt ECOprojecten compostbakken 

op maat voor. We geven de verschillende mogelijkheden:   

• Handige compostbakelementen uit hout, bestelbaar via de 

milieudienst van de gemeente. De elementen worden op 

elkaar gestapeld; 4 elementen geven een volume van 

ongeveer 1.000L. 

 

 

 
                 4 gestapelde elementen (5e ernaast)             

 



• Compostbakken in de handel zijn verkrijgbaar in hout, kunststof of metaal. De volumes zijn 

meestal beperkt en variëren van 400 tot 900L. 

 

• Op maat gemaakt: draadconstructie 

(palen + betonnet + vogelgaas) , 

afmetingen 1,5m x 1,0m, volume 

1.500L.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Draadconstructie Ecoprojecten 

 

• Op maat gemaakt: palletconstructie, aan de open zijde afgesloten met vogelgaas en tussenin 

geïsoleerd met stro (afmetingen 1,2m x 1,0m, volume 1.200L).  

 

• Duurzame compostbakken uit gerecupereerd 

plasticafval (hierin is het kunststofafval verwerkt dat 

door 5 personen gedurende 3 jaar werd ingezameld). 

De afmetingen bedragen 1,20m x1,00m (volume 

1.200L). Er kan een uitbreidingselement van dezelfde 

afmetingen tegen aangebouwd worden. 

    

  

  

 

Materiaalvak met dak 

Een opslagruimte voor het droog bewaren van afdekmateriaal (bladeren, hooi of stro,…) is handig. 

Wanneer geen andere (droge) opslagplaats en geen waterpunt in de buurt zijn, maken we tussen 2 

composteervakken een materiaalvak met een dak en een regenwateropvangsysteem. 

Het materiaalvak bestaat uit vier palen met een dak op een hoogte van ongeveer 2m. De rugzijde wordt 

afgesloten, de voorzijde kan geopend of afgesloten worden.  

Door middel van 2 dakgoten, afvoerpijpen en een (op hoogte gezet) regenwatervat met een kraantje, is 

regenwater beschikbaar voor het spoelen van de toiletemmers. 

 

Vraag je offerte aan bij: 

 


